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 وس خمكي ما تسٔأانٍ احملارضة املاضَة .. فٌلول : - 

 تعًصلني.. -ػَََ اًسالم-اًِجوم ػيل أٓدم  -ػَََ ًؼية هللا-تسٔأ ٕاتَُس  - 

شٍ املساذي    .... ا مىٍصًو ثؼَمياُا وغصفٌاُا ٔلمٌّ ُو

و ظًصق اخملادػة ألول:اًعًصق   ٔأهَ ًلَة اًحاظي يف ظورة حٍق فدسدس َـَ اًيفوس  ، ُو

 اؾخَ سا اًحاظي ثضئ من احلق كدَخَ واسد زج ًًِوىهنا ٕاذا مُ ، فٕان اًيفس ال ثلدي اًحاظي احملغ 

ا ًيلط حال اإلوسان  ةملعودٍ ألسايس ُو ٔأن ًحسي اًؼورو ، فِيا وسوس هلام   ؛اًيت ٕبظِاُر

 فؼاداٍ.... ، فظن اًحائس ٔأهَ ظصد من اجليَ ثسخة أٓدم، ٔلن أٓدم ػَََ اًسالم ُو ٔأفضي مٌَ 

 . ًُس ثسخة نرٍب وٕابءٍ وردٍ ٔأمص هللا واًؼَاذ بهلل 

ُ ، ظِص أٓدم يف ظورة خشط غيسٍ هلط فبٔراد ٔأن ًُ    ضفي ظسر ُشا اجملصم...حيت ٌ

 زًتني اًحاظي يف ظورة احلق ت ة ، وذاكٔأول ظًصق اًوسوس - نام كَت - ذلكل واختش 

 ٔأثت بًيلغ ػيل ألظي كال : ؤأدصج هلام ػًٍك ػٍََك

ٍَن .." الَّ َأن حَُىواَن َمَََىنْيِ َأْو حَُىواَن ِمَن اًَْزاِِلِ
ّ
َجَصِة ا ٍِ اًضَّ ـِش َُ ُّمُكَا َغْن   " َما ََنَامُُكَ َرج

 . حىوان من اخلاِلٍن ًوئالحىوان مَىني  ًئال:  ٔأي  "ٕاال ٔأن حىوان" - 

 ُي ُشا ألمص ُو ػٍك اٍهنيي...؟؟  

ن اجلواب كعؼا ال، ٕامنا ُو ٔأراد ٔأن ًَخّ   اء لٓدم وحلو  ، ٔأي : فوسوس هلام، س ػيل ألتٍو

شا   . اًظاُص ُو ُو

 الثانيةالمحاضرة  
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 اذا.. ؟مبفوسوس هلام.... 

 ملاذا َناك هللا ...؟  : فِو ًلول لٓدم ػَََ اًسالم، خؼََي اٍهنيي ت 

 " حيت الحىون مَاك وحيت الحىون من اخلاِلٍن.." َناك   -

ي ٍىٍص هللا ثؼايل ٔأن ٍىون أٓدم ذاِلَا..؟    !ُو

 اجلواب ..ال.. 

ي ٍىٍص هللا ثؼايل لٓدم ٔأن ٍىون مَاك؟  ! ُو

 اجلواب ..ال..  

و حيهبم س ححاهَ وثؼايل  ، ال ثفين، ذاِلة  ، فٕان هللا ذَق اجليَ ويه ختُل    ،وذَق املالئىة ُو

 .. تي :ًُس ُشا حفسة  هل هبشٍ اًؼَي اًؼٍََك فؼَي 

نَي" ِِنّ ًمَُكَا ًَِمْن اًيَّاِِصِ
ّ
َُِما ا   "َوكَاََسَ

 . ٔأي حَف هلام بهلل ٕاهَ ًياحص هلام فامي ٔأصار تَ ػَهيام "كاَسِام": - 

 : فاًسخِي ألول ُو كَة احللائق... كَة اًحاظي يف ظورة احلق. ٕاذاً  

  

 ٔأهَ اكسم هلم...  اًسخِي اًثاِن :

 وأٓدم ػَََ اًسالم مااكن ًظن ٔأن ُياك ٔأحس ًلسم بهلل اكذب 

 فٌحن مبٔمورون ٕاذا حَف ًيا حاًف ، وذلكل غيسان يف رشًؼخيا من حَف ًمك بهلل فعسكٍو 

 ، ٔأن هعسكَ 

 مل نشتَ بثفاق...من ػُ   -1 : ًوىن ٌس خثين من ذكل

و نشوب"نام يف اًض َعان  ، ُشا ٕاوسان نشاب، ُشا ٌس خثين    "ظسكم ُو

 . حفاهل ٔأهَ نثري اًىشب فالًعسق 
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 ًؼين : ألمص اًثاِن... ال هلدي حَف من حَف ػيل صئ ذالف اًظاُص واًواكع واحللِلة  -2 

؟  من خاءان حفَف ٔأهَ ًُس ُياك مشس هعسكَ؟! وهلول اِلًَي من حَف ًمك بهلل فعسكٍو

 فٕاذًا الًعسق ٕاال من اكن حماًل ٔلن ًعسق ، ن ُشا ذالف اًواكع وذالف اًؼلي ...ال...لٔ 

 . لدئأما ؿري ذكل فالًُ 

 : حبَفَ كال -ػَََ اًسالم-فـّص أٓدم  

ـُُصور"   ُُهَا ِت  "فََسالَّ

 .: ٔأىزهلام وحعِام غن مزٍنهتام اًيت اكان فهيا خبساع مٌَ وؾصور  ٔأي

ِ اًْـَُصوُر" ، فلال ٔلهَ فاػي هلوذلكل سامٍ هللا ثؼايل تشكل  -  َّمُكْ ِبَّللَّ ى ـُصَّ َ  "َواَل ً

و وسوَ فِو ؾَ    ، اس فِشا اًض َعان تؼَيَ تيفسَ صور ُو

 -غَاذا بهلل خي وػال-ًـص اإلوسان وخيسػَ  ، وفؼهل اًوسوسة واًـصر واًـصور

 

َجَصَة تََسْت ًََُِما َسْوَءاُُتَُما"كال:   ا َذاكَا اًضَّ   "فَََمَّ

 . ؤأظححت ظاُصة مىضوفة ة (اًؼور ) اىىضفت اًسوءٍ

 

َما ِمْن َوَرِق اًَْجيَِّة "  ِعَفاِن ػََهَْيِ  " َوَظِفَلا خَيْ

 . مبؼىن: حؼال ًَعلان ػَهيام من ورق اجلية "ظفلا خيعفان" -

 ٔأوراق اجلية ػَهيام .: ًضؼان  عفان ًؼينخي*  

شا ًسًيا ػيل صئ - و ٔأن سخِي اًض َعان  ُو  ألول ُو ٕاظِار اًؼورات ٔلهَ سخِي ًلك رش: ُو

 ةبٔلفالم اإلبحِ ةػيل اجملمتؼات املسَم ةهخؼجة ٔأن حىون ُشٍ اذلهل اًرسكل نحن الذلو 

 واملسَسالت املاحٌة وألؿاِن اًِاتعة

 ملاذا لك ُشا الٓن؟! ُشا ُو سخِي اًض َعان.... 
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ْحِسَي ًََُِما َما ُووِرَي َغهْنَُما ِمن َسوْ  َُ ًِ َما"   ُشا ملعودٍ ملاذا...؟،  فِظِص اًؼورات " َءاُِتِ

  -غَاذًا بهلل خي وػال-ٔلهَ ٕاذا ظِصت اًؼورات اهدر لك رش يف اجملمتع 

 

َْعاَن ًَُىام ػَُسوٌّ ُمِدنٌي" كال: نَّ اًض َّ
ّ
َجَصِة َوَأكُْي ًَُىام ا َْمُكَا اًضَّ ُام َأًَْم َأَْنَُىام َغْن ثِ ام َرهبُّ ُُ  "َواندا

 : ػسو ظاُص اًؼساٍو نام تًَت ًوىن اإلوسان ًًيس  ٔأي 

 : وذلكل كال اًييب _ظيل هللا ػَََ وسمل_ يف احلسًر 

 وحجس أٓدم جفحست ذًرخَ".  ، "ويس أٓدم فًسُت ذًرخَ 

 . ٔلهَ ًًىس ؛ اإلمس اإلوسان هبشاوَسي  - 

 :  دذي ػَهيام من ظًصلني ًىن نام كَُت  ،مؼَومة  ةمع ٔأَنا ػساو  ةويس ُشٍ اًؼساو  

 . ٔأهَ انحص هلام ، ؤأهَ ًلَة اًحاظي يف ظورة احلق، ٔأهَ حيَف 

ًخجس ُشٍ اًيوغََ ٔأمام  ؛ن ثؼصف سخِي ُؤالء فاهظص يف وسائي اإلػالم اًَوم  أٔ ردت أٔ وٕاذا  -

  ن ٕاوس"امث" كَوهبم كَوب اًض َاظني يف ح-سملظيل هللا ػَََ و -وثخشهص حسًر اًييب  ، غًَِم

ًدـي ٔأن هؼمل ٔأَنم ماًلعسون تيا ٕاال اإلثالف ، ًىن ًًدـي ٔأن هبٔذش حشران -   ، ًو

 ،حيت ًوو ٔأكسموا ٔأَنم ملن اًياِصني ٔأو املعَحني 

 -غَاذا بهلل خي وػال- ًيا حاهلم تفضي هللا يف ملامُتم ؤأفؼاهلم وماًٍصسوهَ فذحنّي  

 

 " كَااَل َرتّيَا َظََْميَا َأهُْفس يَا  "كال  

شا ُو فؼي من اكن مذحؼَا لٓدم  : ٔأن ٔأي  -ػَََ اًسالم–أٓدم وحواء اػرتفا بذلهة ُو

  ، ملا ثؼَي بًلسر  -ػَََ ًؼية هللا-نرب ٕاتَُس ٔأهمت رٔأًمت اجلربي الٔ  -

 " فَِدَما َأْؾَوًْديَِن" وكال: -مشُة اجلربي  - ؤأزخت ُشا املشُة

 .فًسة ُشا ألمص ٕايل كسر هللا واًؼَاذ بهلل  
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 وحال اًضاغص اذلي ًلول: وحاهل  

ٍُ يف اًَيِّ َمىذوف اًَسٍن َوكاَل  ّّيَك َأن ثَخذَيَّ ِبملاِء . ---َأًلا
ّ
ّّيَك ا

ّ
 ا

 

 فلس اختش اًسخِي ألرصس.. -ػَََ اًسالم-ٔأما أٓدم  -

و: ٔأهَ اػرتف بذلهة ؤأهَ ُو اًفاػي هل   واتب ٕايل هللا خي وػال مٌَ ، ُو

 فِو أٓديم ، مفن ٔأذش سخِهل فذاب من اذلهة واػرتف ورحع ٕايل هللا ثؼايل 

 . ٕاتَُيس املهنج غَاذا بهللفِشا  ، َؤأما من اختش اًسخِي الٓدص فؼاثة اًلسر ووسة اًفؼي ٕاًَ 

  

ـِْفص ًَيَا َوحَْصََحيَا ًَيَُىوىَنَّ ِمْن اًَْزاِِسٍَِن"  َ ْن ًَْم ث
ّ
 " َوا

 .  : ٔأي اًسرت ػيل اذلهة واجملاوزة غيَ املـفصة*  .... " "وٕان مل ثـفص ًيا -

 . ةاكهبم ال يف اِلهَا وال يف الٓدص تبٔن ًـفص هلم ؤأن ال ًؼ :واًصَحة من هللا  : "وحصَحيا" -

ش " ًيىوىن من اخلاِسٍن" -  ةا ًؤظي ًيا مدسٔأ املىسة واخلسار ُو

 

صمح ُو من مل ًُ  ٔأن اخلاِس :* و من ٔأصّ ، ـفص هل ٍو   -واًؼَاذ بهلل-ػيل املؼايص واذلهوب  ُو

 .وؾفص هل فِشا ُو اًفائز  -خي وػال-فِشا ذاِس ؤأما من اتب ٕايل هللا  

اُن  وذلًىػ...  - َو اًُْرِْسَ ُُ َِهِيْم ًَْوَم اًِْلَِاَمِة َأاَل َذكِلَ  ُْ وا َأهُفَسُِْم َوَأ ٍَن َدِِسُ ِ نَّ اًَْزاِِسٍَِن اذلَّ
ّ
﴿كُْي ا

 اًُْمِحنُي ﴾.

 ةبملـفصة وددول اجلي : فِو ؤأما اًفوز املحني اًؼظي ان وا ح تنّي ،،دِس 
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  " ػسوّ  " اُحعوا تؼضمك ًحؼغ كال 

 : اُحعو من اجليَ وس َىون تؼضمك ًحؼغ ػسو. ٔأي

 : ٔأي ماكن اس خلصار " ًومك يف الارض مس خلص" -

 . يل وكت مؼَوم ؤأخي حمسودإ متخؼون مبا فهيا  ٔأي : ""ومذاع ٕايل حني  -

 

َصُحوَن" ََْوَن َوِفهيَا ثَُموثُوَن َوِمهْنَا خُتْ  "كَاَل ِفهيَا ََتْ

 اإلوسان من ٔأوهل ٕايل أٓدٍص ةمجي  يه كعة حِا يل ُشٍ الًٓة ...زالثإ اهظص 

ََْوَن"  فذحَون فهيا ٕايل ماكسٍر هللا من أٓخاًمك .  "كَاَل ِفهيَا ََتْ

 "وفهيا متوثون" ٍىون املوت فهيا واِلفن.

َصُحوَن" ٔأي: من كدور  " َوِمهْنَ   يل اًحؼر واحلر واًًضور،،إ ا خُتْ

 . ُشا اإلوسان حِاثَ ،وموثَ، وتؼثَ ةزالث مجي َتًك كل كع 

 

ًَِحاسًا ًَُواِري َسْوَءاِحمُكْ َوِرٌضاً كال مث   مُكْ  َْ َ   " " َّي تيَِن أَٓدَم كَْس َأىَزًْيَا ػََ

 وذٍرهتام يف ُشٍ ألرض:خماظحًا أٓدم وحواء  -خي وػال--ًلول هللا  -

 ونشكل ٔأًضًا يف ُشٍ املسة منخؼمك بٌَحاس واًصّيش ، َتَون مسة ماكسر هللا ًمك 

 ٔأما اٌَحاس: ُو ماحؼي رضورة يف سرت اًؼورات *  

 ؤأما اًصّيش: فِو املَخس اًىاميل  ثخجمَون تَ يف اًياس*  

 ٕاذًا: فلس ٔأىًزيا ػََمك ًحاسًا ًواري سوأٓحمك ُشا اٌَحاس اًرضوري ًسرت اًؼورات  

 ورٌضًا ٔأي: اٌَخس اذلي ثخجمَون تَ 

 وكِي: ٕان اًصّيش يف الكم اًؼصب مبؼين :ألساس ٔأي: ظاُص اًثَاب 

 ثيفلون مٌَ ، هزنل ًمك ماثَخسون وما وكِي نام يف كول اجن غحاس :املال ٔأي : 
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ًَِحاُس "    "  اًخَّْلَوى َذكِلَ َذرْيٌ  َو

 . وحة ػََمك و حصنمت ماحصم ػََمك اكن ُشا ٔأفضي مَخس ثَخسوهَ ىمك ٕاذا فؼَمت ماإ ٔأي  -

  ة ،ماًَخسَ املخلون ًوم اًلِام: وكِي ًوحاس اًخلوي ذكل ذري مؼياٍ  -

ما ًَخسَ  ا ويهبٔغعا  مالثس ٔأفضي مهن، ف: ذري ذما ٔأغعا  هللا يف اِلهَا من ُشٍ املالثس  ٔأي

 . ةاملخلون يف الادص 

 وكِي ًحاس اًخلوي ٔأي: اًسمت احلسن واًخواضع واخلض ََ ايل ؿري ذكل  -

 املِم ٔأن ًحاس اًخلوي جيمع لك ذكل  -

  

 " ذكل من أّٓيت هللا ًؼَِم ًشهصون" 

 ٔأي ًؼَِم ًخشهصون هؼمَ هللا خي وػال ػَهيم فُضىصوَنا 

 اًؼورات ُو هللا خي وػالفٕان اذلي ٔأىزل ُشٍ املالثس وسرت ُشٍ 

 

 وذلًىػ ٌرع ٌَمؤمن ٔأهَ ٕاذا ًخس مَخسَ ٔأن حيمس هللا خي وػال ػَََ  -

 . ة "ـري حول مين وال كو تا ورزكٌََ اذلس هلل اذلي هساِن ُش "فِلول 

 ؤأن ًسغو هل ٔأذاٍ بًربنَ ٕايل ؿري ذكل لك ُشا ًخشهص هؼم هللا ػََيا ٌَمَخس 

 ، اٌَحاس احليس واٌَحاس املؼيوي  -خي وػال-فشهص هللا  -

 .ًضا من اخلري أٔ  ٔلول ن املؼيوي ذري من احليس واأٔ وكال 

َاء :ةحيت الًظن ظان نام ظن تؼغ اًعوفِ -  ...فلس ذهص اًضؼصاِن يف ظحلات ألًو

 خيعة غصّياًن ٔأيت ػيل رخي اَسَ ٕاجصاُي اًؼصّين وكال :" واكن من هصامذَ ريض هللا غيَ ٔأهَ اكن 

 ا . ه :"ًوحاس اًخلوي ذًىػ ذري " فَام كِي هل ختعة غصّيان؟ كال 
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 ٔأٍن اًخلوي..؟!

 ار مسكل اًض َعان غَاذًا بهلل ستي  ا ٔأمصنػ هللا تَ وَنانػ غيَ ،ٔأهت مل ثفؼي م

 ٔأمص جعَة !! ، ًػ "ًحسي هلام ماووري غهنام من سوأُٓتام" اهظص ٕايل اس خسالل اًض َعان

 ا ػيل اًياس ٌوسوؾون مشاُة بظٍكون هبن ًبٔثوا تحؼغ الّٓيت فُض هبّ أٔ وذلًىػ الثـرت ٔأتسًا  -

 -غَاذًا بهلل خي وػال–ًلصأٓن ب

 

َن اًَْجيَِّة"كال:   ٍْمُك ِمّ َعاُن مَُكَ َأْدَصَج َأتََو َْ  " َّي تيَِن أَٓدَم اَل ًَْفِذيَيَّمُكُ اًض َّ

 سرت اًؼورة ٔأو حصنػ ًحاس اًخلويفُ ًني املؼعَة ترتنػ اٌَحاس احليس الًـصىمك اًض َعان تزت  ًؼين : 

ّ  فلس ذسع أٓدم ٔأتَمك تزًتني اللٔك من اًضجصة حيت اكن مبٓل ما   يَ هلام ٔأن ٔأدصهجام من اجليةًز

 " ة"نام ٔأدصج ٔأتٍومك من اجلي 

 ن هلاموزٍّ  ٔأكسم هلام ، هَف ٔأدصهجم ؟...بًعًصلني : 

 فَو ٔأذشان حشران من ُشا اًحاب الثلِيا ٔأص َاء نثرية ،  ةفَيحشر...ٔأن اًزًتني معَحة هحري  

 -وسبٔل هللا اًؼافَِ-

 

َو َوكَِدَهُلُ "كال ُُ َُ ٍََصاُ ْ  َّ ه
ّ
َما ۗ ا ًِرُيََِيَُما َسْوأُِٓتِ ًَِحاَسَُِما   " ًزَنُِع َغهْنَُما 

 ٔأي: ٔأن اًض َعان ٍصا  ُو وكدَهل وذًرخَ من حِر الحصوَنم 

ضاُسوىمك و   شا ُو ممكن اخلعص، همت الحصوَنم أٔ ٔأي : ٍصوىمك ٌو  ، ُو

ضمّ   ؼصف ٔأفؼاكل ٌو  فاحشر املساذي.... ، م فِؼصف من ٔأٍن ًسذي كلٔأن اًض َعان ٍصاك ًو

 ، اًثـور ةحصاس ة ، مساذكل ال تس ٔأن ثضع ػَهيا حصاس وذلكل - 

 ،ملِا مساذي فال تس ٔأن َتخاط  ، ًؼني ،وألهف ،واًفم ،وألذن، واًفصج ا 

 -هؼوذ بهلل من ُشا–زـٍص دذي مهنا   ؤأن ثـَق ُشٍ املساذي ٌَض َعان اذلي ٍصاك فٕان رٔأي
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 ة صي يف ظورثَ اجليَّ ويف ُشٍ الًَٓ دًَي ػيل ٔأن اجلن الٍُ  - 

 ػيل ظورثَ اجليَة .. صي اجلينال حصوَنم...فال ٍُ "   " من حِر الحصوَنم

 ٔلن نثريًا من اًياس ًلول رٔأًت حًٌَا ..ظفَ..؟ ًلول غَيَ مضروظة وفَِ نشا 

 . ٕامنا اجلن الٍصي ػيل ظورثَ احللِلِة، ولك ُشا ٕاَيام 

 

ٍَن اَل ًُْؤِمٌُوَن" كال : ِ ََاَء ٌَِّلَّ ًِ ََاِظنَي َأْو انَّ َحَؼَْيَا اًض َّ
ّ
 " ا

َاء ٌَّلٍن الًؤمٌون بهلل  ؤأما املؤمٌون بهلل فَُس ٌَض َعان وال ذلًرخَ ، ٕاان حؼَيا اًض َاظني ٔأًو

 .  ػَهيموالًة وال سعوة وال سَعان 

 ٕاذًا:

َاء ٌَّلٍن ال ًؤمٌون"   "ٕاان حؼَيا اًض َاظني ٔأًو

َاء ٌَض َعان ؟ ٔلَنم مل ًؤمٌوا   تي ملا دػامه ٕاتَُس ؤأؾوامه ٕايل اًرنػ ..ٔأظاغٍو  ، ملاذا ظاروا ٔأًو

مُكْ ًٰخيَِنۤ َءاَدَم َأن الَّ ثَْؼُحُسوْا نام كال ثؼاىل   َْ َ ً
ّ
 " َأًَْم َأْغَِْس ا

 
ََعانَ أ ِدنٌي  *   ًض َّ َُ ًمَُكْ ػَُسوٌّ مُّ َّ ه

ّ
 ا

 َوَأِن 
 
خَِلٌي  * َوًَلَْس َأَضيَّ ِمٌمُْكْ  ْغُحُسوِِن أ س ْ اٌط مُّ َشا ِصَ ـٰ  "  اِحِدالًّ َنثرِيً  َُ

 : ذَلًا نثريًا ٔأفمل حىوهوا ثؼلَون...؟!.. ٔأي، اخلَق  مبؼين : يّ حِ واجلِ 

  -غَاذًا بهلل-ثسخة ٔأَنم ٔأظاغٍو يف اًرك  -خي وػال -فٕاهَ ذسع اًىثرٍين غَاذًا بهلل 

 

  "وٕاذا فؼَوا فاحضة": كال

 ٔأي: وٕاذا ارحىة املرهون اًفاحضة  

 .لك ماًفحش فِعري غظاميً وجسدٌىٍص اًيفوس  :  واًفاحضة* 
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ُ َأَمَصاَن هِبَا" كال    " كَاًُوا َوَخْساَن ػََهَْيَا أَٓبَءاَن َواَّللَّ

 املرهون فؼي اًفاحضة تؼَخني : ػَي

 : ٔأَنم وخسوا أٓبءمه نشكل  ألويل

 -خي وػال–: ٔأن هللا ٔأمصمه هبا غَاذًا بهلل  اًثاهَة

 ػَهيم وكي :  دّ رُ ، هللا خي وػال ًيخَِ  فلال

ِ َما اَل ثَْؼََُموَن" ُوَن ػَََل اَّللَّ َ اَل ًَبُِمُص ِبًَْفْحَضاِء ۖ َأثَُلًو نَّ اَّللَّ
ّ
 " ا

شا ُو ٔأظمل اًظمل   ، تي ُو ٔأصس ظَامً من اًرك - نام س َبئت مؼيا -ُو

لول اًالكم اًحاظي   ٔأن اإلوسان ًفرتي ػيل هللا اًىشب ًو

َ ال ًَبُِمُص ِبًَْفْحَضاِء"" كُ  نَّ اَّللَّ
ّ
 ال ًبٔمص بًفحضاء ٔأي ٔأمصًا رشغًَا  ْي ا

ِ َما اَل ثَْؼََُموَن "  ُوَن ػَََل اَّللَّ  ؟!!" َأثَُلًو

 وخسان أٓبءان وهللا ٔأمصان مه كاًوا ص َئني : ٕاذاً  -

 فصد اًثاهَة "ٔأن هللا الًبٔمص بًفحضاء"  

 ل هلم ُشا ُو اًخلََس لٓبءمهاذلي سوّ فسل ذكل ػيل ٔأن ، وحصنػ ألويل 

شا اًعيف من اًياس ٌسمََ اجن اًلي ب "هجال اًىفار" ٔأَنم هجٍك مللة لٓبءمه يف اًىفص  - ُو

 .ًُسوا مؼشورون هبشا اًخلََس  ومه -خي وػال-غَاذًا بهلل 

 

 " كُْي َأَمَص َرِِبّ ِبًِْلْسطِ "  مث كال ثؼاىل 

 ، ومن ٔأػسل اًؼسل اًخوحِس ، واًلسط مبؼين : اًؼسل *  

 .ٍهنيي غن ضسٍ  فٕاهَ ، ًلسطوظاملا ٔأهَ ٔأمص ب، مث ما ٍىون فَِ ػساًل ذما رشػَ هللا خي وػال

 فلس ٔأمص بًلسط وَنيي غن ضسٍ من اًفواحش وامليىص  ٕاذاً 
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ّ َمسِجٍس " مُك ِغيَس لُكِ َُ  " َوَأكميوا ُوحو

 ًؼين : ٔأذَعوا اًؼحادة هلل خي وػال  " ٔأكميوا وحووُمك " -

 غيس لك مسجس "" -

 املسجس ًعَق ٔأًضًا ػيل ٔأمٍصن :*  

و :  - 1  واًحُت اذلي وضع ٌَؼحادة . املاكنألمص ألول ُو

 اًيت ٌُسجس هبا ، الٌٓكًعَق ػيل و  -2

 ويه املفاظي وؿري ذًىػ فِشٍ جسمي مساخس ٔلَنا مواضع ٌَسجود ٔأًضًا  

 

 ٍُ َِعنَي هَلُ اِّلٍَن "" َوادغو   ُمز

 مبؼين : اًؼحادة واًعاػة  "اِلٍن" -

- "  مبؼين: اغحسٍو "وادغٍو

 فلكمة اِلػاء ثبئت يف اًلصأٓن ػيل مؼيَني :* 

 . ةثبئت مبؼين اًؼحاد  -1 

ِ َوَأْدُغو َرِّبِ َغىَس َأالَّ " نام يف كوهل ثؼاىل   " َأُنوَن ِتُسػَاِء َرِّبِ َصِلًِّا َوَأْػزَتًِمُُكْ َوَما ثَْسُغوَن ِمْن ُدوِن اَّللَّ

 ؛واًعامئ داع ، واملزيك داع ، فاذلي ًعيل ُو داعِ ، ػيل ٔأن اِلػاء غحادة  فسل

 .حفيت ًو مل ًعَة اًثواب فِو حاهل حال اِلاغي  ، ٔلهَ ٕامنا ًلعس تشًىػ ٔأن ًثُدَ هللا خي وػال

 

  ، دػاء املسبٌٔك واًعَة : واِلػاء ٔأًضًا ًبئت مبؼين  -2

 نام كال ثؼاىل ٔأهم ثعَة من هللا صُئًا فِشا ٔأًضًا دػاء

 فؼيل لك ًًدـي اإلذالص هلل خي وػال واًخوخَ ٕاًََ وحسٍ بًؼحادة .... -
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 ػيل ٔأحس ثفسرٍين : " مَُكَ تََسَأُ ْ ثَُؼوُدوَن ":  كال 

 .نام تسٔأ ذَلمك ًؼَسنـم تؼس ذكل : ألول : نام تسٔأ  ثؼودون ًؼين  ٔأما -1 

ي اًثاِن" نـام تسٔأ  ثؼودون فًصلًا ُسي وفًصلًا حق ػَهيم اًضالهل" وػيل -2   اًخبًٔو

و ًؼمل اًاكفص واملسمل    . ٔأًضًا يف َناًة ألمص ٕايل ذكل وس خؼودون ٔأي : ٔأن هللا اتخسٔأ  ُو

 وذلكل ًلًوون ٔأن اخلواثي مواًرر اًسواتق -

و يف تعن ٔأمَ صلي ٔأم سؼَس   و ًؼمي ألغامل، فٕان اإلوسان نخة هل ُو  ُو

عي هبا يف الٓدص   .صلي ٔأم سؼَس  .. ٕايل ُشٍ اًيدِجة ًو

 وذلكل ًلًوون: اًسؼَس من سؼس يف تعن ٔأمَ واًضلي من صلي يف تعن ٔأمَ -

لًوو   . نام كَت اخلواثي مواًرر اًسواتق نًو

 

َسى "  َُ  " فَصًِلًا 

ِّس ،  ةٔأو مه ُسا-خي وػال- ُساٍ هللا : فًصق مٌمكٔأي  .ٔأس حاب اًِساًة وصف غهنم مواهؼِا هلم ٌو

  

اَلٌَكُ " ُم اًضَّ  " َوفَصًِلًا َحقَّ ػََهَْيِ

 حلت ووحدت..؟.. ملاذا، وحدت ػَهيم اًضالٌك  : ٔأي

 

ََاء ِمن دون هللا " ًِ ََاِظنَي َأْو َُشوا اًض َّ ُُم اختَّ َنَّ
ّ
 "ا

َاء ٔأي: ظرّي   ِصاب أٔ واختشومه ٔأذالء و ن هللا وهرصومه فبٔحدومه من دو ، وا اًض َاظني هلم ٔأًو

 . " وحيس حون ٔأَنم رمخسون " ، فاهلادوا هلم هجال ومه ًظيون ٔأَنم رمخسون ٕايل اًرصاط املس خلي
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 ..؟ٕاذا سبًٔت  ملاذا حق ػَهيم اًضالٌكٕاذًا ففًصلًا ُسي وفًصلا حق ػَهيم اًضالهل....  -

َاء من دون هللا ،  ٔلَنم اختشوا     ؛ رجىػ تظالم ٌَؼحَسُشا فؼَِم وما اًض َاظني ٔأًو

ضي من ٌضاء " َيسي:  ٔلن تؼغ اًياس ٌسدضلك ػَََ كول هللا ل " من ٌضاء ًو  ول ُشا ًو

 ؟  فىِف حياس حَاًضالل اًىوِن فاهلل ُو اذلي ٔأضهّل 

 ، فمل ٍىن حماًل ًِساًة هللا  ٔلهَ ُو اذلي اختش س حي اًضالٌك: هلول   -

 . ومل ٍزل غيَ ماهؼِا فضيّ ، ٕايل ٔأس حاهبا  -خي وػال-مل ًوفلَ هللا ف

 َنم اختشوا اًض َاظني" إ حق ػَهيم اًضالهل  "وفًصلاً  وذلكل لك الّٓيت هبشٍ اًعًصلَ  -

 "تي ظحع هللا ػَهيا جىفصمه " 

 "فَام زاؾوا ٔأزاغ هللا كَوهبم" 

 ٕايل ؿري ذكل من الّٓيت اًيت ثو ح ٔأن هللا ًُس تظالم ٌَؼحَس  

 

 ًزًذمك غيس لك مسجس وملوا وارشتوا والجِسفوا اهَ الحية املِسفني": "ّيتين أٓدم ذشوا ًلول  

بٔمصمه تبٔذش اًًزية -خي وػال-ًيادي هللا  ٔأًضاً  -  ػيل تين أٓدم ًو

 " ذشوا ًزًذمك غيس لك مسجس" 

  ، ماٌسرت اًؼورة بإلحامع: امللعود بًًزية ُيا  *

  اًؼورٍ هلي اإلحامع اًصازي ػَََ رَحة هللا ٔأن اًًزية ُيا ماٌسرت 

 " " وملوا وارشتوا والجِسفوا 

 ،وملوا وارشتوا ذما صئمت من اًعَحات اًيت ٔأحَِا هللا خي وػال  ٔأي: 

 ؟ ملاذا، يل حس اإلِساف والثخجاوزوا احلالل ٕايل احلصام إ  والثخجاوزوا حس اإلغخسال 

و املِسف    ٔلن هللا الحية املخجاوز غن حس اإلغخسال ُو
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يا ًبىٔت سؤال  -  " ًزًذمك غيس لك مسجس وملو وارشتوا''ذشوا  ُيا : كال هللا ثؼاىل ُو

 ة ؟ًًزية واللٔك واًرب ىف أًٓة واحسَامذا مجع تني ٔأذش اف

و ٔأن املرنني اكهوا ٕاذا ظافوا بًحُت ، ٔلن ُشٍ الًَٓ ىًزت ػَل سخة : هلول - ظافوا غصاة  ، ُو

ا   ذَؼوا مالثسِم وظافوا بًحُت غصاة  اوٕان مل جيسو ، فٕاذا وخسوا مالثس خسًسة ًخسُو

َ  مالثسِاواكهت املصٔأٍ ختَع ، رخاال  ووساء  عوفون ْس ٕاالموضع و ؼة وىه دِط ثـعى تَ فصهجا ًو

 بٌََي غصاّي... ملاذا لك ُشا...؟

 فهيا....!! ٍيا ٔأن هعَؼَ مبالثس كس غعَيا: ال هعوف مبالثس غعَيا هللا فهيا فىِف ً  ًلًوون -

 ! غ ٕاتَُىسسّو ًؼعهيم ثرٍبصًا ومسوؿًا ًوىٌَ م ي اًض َعان بًياس اهظص ماذا ًفؼ 

 حىت ثؼَموا ملاذا ٔأثت ُشٍ الًٓة ٔأًضًا تؼس ذهص كعة أٓدم و ظِور اًؼورة تفؼي اًض َعان هل  -

 ٕايل الٓن  ملسبٌٔكًىك ثؼمل ٔأن اًض َعان مل ًرتك ا 

ًؼاكي ٔأن ًيعاع هل  هَفٔلن تؼغ اًياس كس ًلول ُو فؼي ذكل تبٓدم ونحن س يبٔذش حشران و  -

 ةجفؼَِا غحاد، تشكل  هللا س ػَهيم ٔأَنم ًعَؼونٕاهَ ًخّ  ! ال : هلول ،  فِىضف غورثَ

 

 احلج واًعواف حيصمون ػَل ٔأهفسِم ٔأص َاء مهنا ٔألك اًسمن واِلمسواكهوا ٔأًضًا يف  -

لًوون منخيع من ٔأملِا فال هـبلٔك ذلًا وال نشا   ،ثؼظاميً ٌَحج  ؛ ًو

 ٕاذا نيمت ثفؼَون ذكل ثؼظاميً فٌحن ٔأوىل بًخؼظي مٌمك فلال املسَمون  

 فهنوا ٔأهفسِم غن ٔألك ُشٍ اًعَحات.....

 فزًنت ُشٍ الًٓة : 

ةُّ اًُْمِْسِ  َُ اَل حُيِ َّ ه
ّ
تُوا َواَل جُِْسِفُوا ۚ ا ّ َمْسِجٍس َومُلُوا َوارْشَ  ِفنَي ()َّي تيَِن أَٓدَم ُذُشوا ِزًًَذمَُكْ ِغيَس لُكِ
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ٍِ ۚ"  كال ثؼايل : مث ًِِؼَحاِد َّيِت َأْدَصَج  ِ اً َم ِزًيََة اَّللَّ  " كُْي َمْن َحصَّ

 ؟ وا...من اذلي كال ًمك اذَؼٍو وثؼصّ ؟ ، حصم ػََمك ًخس ُشا املَخس  من

ْزِق ۚ" َّحاِت ِمَن اًِصّ َِ   " َواًعَّ

  هبا . من اذلي حصم ػََمك ُشٍ املبٔهوالت واملروبت اًيت رزكمك هللا

 

ََا "كال:   ْ ه ََاِة اِلُّ ٍَن أَٓمٌُوا يِف اًَْح ِ  " كي يِهَ ٌَِّلَّ

س خؼمَوَنا يف ظاػة هللايه ٌَّلٍن أٓمٌوا يف احلَاٍ اِلهَا  ٔأي : ٍمتخؼو   . يف سرت اًؼورة ن هبا ٌو

 

  دًَي ػيل ٔأن سرت اًؼورة رشط من رشوط اًعالةمثاًل  ُشٍ الًٓة :  وغيسان -

فبٔهت جسرت غورثم ثؼحسًا ، ورشط من رشوط اًعواف فٕاذا ظاف بًحُت ٔأو ظيل سرت غورثَ 

 ؛ ورشػَ -غزوخي–فدشكل ٔأهت اس خزسمت ُشٍ اًيؼمة ويه املَخس يف صئ ٔأمٍص هللا 

 . سرت اًؼورة وًخؤحص ػَََ ُو 

 

ًَِعًة ًَْوَم اًْ  ََا َذا ْ ه ََاِة اِلُّ ٍَن أَٓمٌُوا يِف اًَْح ِ  ِلَِاَمِة "" كُْي يِهَ ٌَِّلَّ

شا -  ٔأًضًا ٔلن هللا ماذَق ُشٍ ألص َاء ٕاال ًًك هؼحسٍ هبا هبلٔك ًيؼحس هَخس ًيؼحس ُو

و ًُس ػاتسا فِيي ًُست هل   ٔأما من ٔأذشُا ُو

  -خي وػال-وذلكل ًؼاكة ػَهيا يف الٓدٍص غَاذا بهلل  

 غن الٓدصة...؟ وماذا "كي يه ٌَّلٍن أٓمٌوا يف احلَاة اِلهَا"

 فِشا املَخس واملبلٔك من اًعَحات يف ًوم اًلِامة الًبمٔلَ والًَخسَ اًلِامة"" ذاًعَ ًوم 

 مه ٌرهون املؤمٌني فهيا يف اِلهَا، ٕاال من ؟  ٔأُي الاميان.... واًىفار ًُس هلم يف ذكل  

 .ٔأما يف الٓدصة فََمؤمٌني ذاًعة  
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ُي الَّٓيِت ":  كال  . ٔأي هحُهنا ًلوم ًؼَمون  "  َنَشكِلَ هَُفِعّ

"ٔأَيا اًصسول   كي : ٔأي ّي ـَْي ِتـرَْيِ اًَْحِقّ مْثَ َواًَْح
ّ
َ اًَْفَواِحَش َما َظََِص ِمهْنَا َوَما تََعَن َوااْل َم َرِِبّ ََّما َحصَّ ه

ّ
   "ا

 .: ٔأي كداحئ اذلهوب اًظاُصة واًحاظية  اًفواحش*  

   " ـَْي ِتـرَْيِ اًَْحِقّ مْثَ َواًَْح
ّ
 "َوااْل

 واًحـي مؼياٍ : اإلغخساء ظَام ػيل اًياس يف دماهئم ٔأو ٔأمواهلم ٔأو ٔأغصاضِم *  

 

َِ ُسََْعااًن " ِ َما ًَْم ًزَُنِّْل ِت  "َوَأْن جُْرُِنوا ِبَّللَّ

 يف ذكل .  ة: مبؼين احلجة فَُس هلم جح اًسَعان*  

 

ِ َما اَل ثَْؼََُموَن " ُوا ػَََل اَّللَّ  " وَأْن ثَُلًو

  -خي وػال-ٔأي : ؤأن ثلًووا ػيل هللا تـري ػمل فذحي ألمور ٔأوَتصرما افرتاًء ػيل هللا  

 اًلول ػيل هللا تـري ػمل نام كَت افظع حصما غيس هللا من اًرك  فٕان وذلكل -

 مصثحة، -اجن اًلي-ٔلن ُشٍ اذلهوب نام كال 

  تبٔصسُا حصما مث اًيت ٔأصس مهنا مث ألػيل حصمًا ويه اًلول ػيل هللا تـري ػمل تسٔأ بًفواحش مث زيّن  

  -اًلول ػيل هللا تـري ػمل من ٔأنرب اًىدائص واجلصامئ ونام كَت يه ٔأصس من اًرك فٕاذًا  -

ًَِما ثَِعُف َأًِْسًَذُ وذلكل كال ثؼايل :  ُوا  َشا حَ  اًَْىِشَب  مُكُ " َوال ثَُلًو َُ َشا َحالٌل َو َُ ِ وا ػَََل اَّللَّ ًَِخْفرَتُ َصاٌم 

ٍَن ًَْفرَتُ  ِ نَّ اذلَّ
ّ
ِ اًَْىِشَب الاًَْىِشَب ا   حون"فَِ ًُ وَن ػَََل اَّللَّ

شا ألمص حصام فالن صَِس  -  ذلكل جتية ٔأن ثلول حالل وحصام ٔأو ُشا ألمص حالل ُو

 وملَ ٕاذا مل ٍىن ظوابً  ، ملِا ٔأحاكم، وفالن ؿري صَِس فالن مسمل وفالن اكفص 

 . فذبٓت ػيل هللاإ ِو ف  
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ًلًوون ًؼجحين نشا وألكصب نشا وألظِص نشا واًظاُص من الًٓة   -رَحِم هللا-اكن  ألمئة  وكس -

ٕاذا مل ٍىن مؼَ دًَي حي ٔأو  ، وال ًلول ٔأحسمه ٔأن اًعواب نشا واحلالل نشا واحلصام نشا، نشا 

 فٌخجية ُشٍ ألمور حيت ال هلول ػيل هللا تـري ػمل، ، دًَي حصمة ظاُص

 

ن اٌَّلٍن غحسا هللا خي وػال -   واكن ٔأحسُام ػاتساً  ، ؤأهمت ثشهصون كعَ ألدٍو

 والٓدص ٌِسف ػيل هفسَ يف اذلهوب واكن ملام مص اًؼاتس ػيل ٔأدَِ ذهٍص بهلل  

 م حؼكل ػيل حسُدا ؟أٔ  كال تؼثم هللا ػيل ركِحا؟حيت ٔأيت ًوم فلال هل: ثة وارحع ....

 ..!!فلال :ٕاذًا ال ًـفص هللا كل ، دغين وصبِٔن 

لول ٔلدَِ دامئا افؼي وافؼي    ، ...ملمة... مع ٔأهَ اكن ػاتسا ًو

 فبٔمص هللا تلدغ ٔأرواهحام مث ٔأحِاُام ، الًـفص هللا كل  ًوىٌَ ٔأيت ُشا اًَوم ًلول :

 ؟ ٔأنيت ػيل ما يف ًسي كادرًا ٔأم نيت ِب ػاملًا : فلال ٌَّلي كال الًـفص هللا كل 

 .ٕايل اًيار  ةدذٍَو اجليَ مث ٔأمص هبشا فسحبٔ مث كال ًلٓدص ؾفصت كل ف

 : "ًلس كال ملمًة ٔأوتلت دهَاٍ وأٓدصثَ" -ريض هللا غيَ-ًلول ٔأتو ٍُصصة راوي احلسًر -

 .ٔأَُىت ...ملمة واحسة...كال..الًـفص هللا كل ، ٔأي : ٔأوتلت  

 

 "فالن يف اًيار حسف " وفالن ُشا يف اجلية .. نثريًا ٔأحسمه ًلول:اًَوم  وسمعونحن  -

  -غَاذًا بهلل-من اذلي ٔأذربنػ هبشا...؟! ٔأن ثلًوون ػيل هللا ماال ثؼَمون ُشا من ٔأفظع ألمور

ٔأن حيصم..مفثاًل جتس تؼغ اًياس يف جماًسِم ًٌشهص صئ فِلول :ُشا حصام تي ُو ٔأظي احلصام  ٔأو -

 ؟؟ صام فلط ..من اذلي ٔأذربنػ ٔأهَ حصام ًُس ح

  ؟ مفن اذلي ٔأحهل وٕان اكن صئ ػيل ُواٍ ًلول ُشا حالل..!!
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 واحلصام ٔأحاكم رشغََ وذلًىػ فٕان من ًلول حالل وحصام فاحلالل -

ييددَ.. وكعٌ ، مُ هللا ًلول حالل وهللا ًلول حصام  ٔكهَ ًلول:   غن رب اًؼاملني ،،فَيبٔذش حشران ًو

  ُشا ملعوع هل بًيار ، هلول ٔأن فالن مات ػيل اًىفصغيسما و  -

 .. مفن مات ػيل اًىفص فِو يف اًيار ..ُشا ػيل اًؼموم

 ..يف اجلية ٔأم يف اًيار؟؟ةًوىن ًو كَيا مثاًل..ص يود

  ًيا ٔأهَ من ٔأِصاب اًيار...ملاذا ؟ : ثحنّي  ٔأن هلول فاًعحَح

 ملا وػس ٔأبٍ بإلس خـفار... -ػَََ اًسالم-ٕاجصاُي  ٔلن؛ هلول وكوفًا مع اِلًَي 

َُ "كال ثؼايل  ِ ثرََبََّأ ِمٌْ َّ َُ ػَُسوٌّ َّلِلّ َّ َ هَلُ َأه ا ثََحنيَّ  .فػ ...ثحني ًيا... ٔلن ٔأحاكم اِلهَا ػيل اًظاُص  "فَََمَّ

و اكن مسَامً يف اِلهَا،،ُي هلول ٔأهَ يف اجلية ؟؟ مفثالً  -   ٕاوسان مات ٔأمامم ُو

 ٔلهَ مات ػيل اإلسالم ٕاما حااًل وٕاما مبآلً  ؛ ًيا ٔأهَ يف اجلية : ثحنّي هلػػول 

 ةػيل ٕاغخلاد ٔأُي اًس ية وادلاػ 

 ٕاال ماحزم اًويح هل.... ، ٕاذًا الجنزم ٔلحس جبية ٔأو انر فٌحن -

ياك مسبٌٔك واحسة فلط ذالفِة ويه :  من صِس هل اًؼسول ٔأو صِس هل املسَمون مجَؼاً  _ ُو

س خسل ػيل ذكل تبٔحادًر  ة ،ٔأهَ ًلول يف اجلي -رَحَ هللا-َة مفشُة اجن حمي ، ظاحلًا  تبٔهَ اكن  ٌو

 .فِو يف اجلية  ، فٕاذا صِس اًياس تشكل ٔأهمت صِساء هللا يف ٔأرضَ" ": مهنا 

 ٔأظحق اًؼامل ػيل ثؼسًهل فِو يف اجلية ُشا مشُة اجن حميَة...   -رَحَ هللا-مفثاًل اًضافؼي   -

 . زخت يف اًرع ٕاال ما ، ٔأهيا ال هلول يف اجلية وال يف اًيار مشُة ادلِور : ًوىن -

 ت ًسا أِٔب ًِة وثة "ثخّ  "ٔلن الًٓة موحودة  ؛ مفثاًل ٔأتو ًِة ٔأٍن ...؟ يف اًيار 

 هجي ٔأًضًا يف اًيار .... ؤأتو

 جىص اًعسًق ... ٔأٍن ُو؟ يف اجلية ...،ومعص ،وغامثن ،وػيل ..مجَؼِم يف اجلية  ؤأتو

 . من كعع هل اًرع تشًىػ، ُو مفن هلعع هل بجلية واًيار  
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  املؼني ُي نحمك هل تيار ؟ ٔأما -

 ٔأػمل . ثؼاىل  ًيا ٔأهَ من ٔأُي اًيار ...وهللاهلول حيت ًو اكن اكفصًا يف اِلهَا هلول ثحنّي 

 

ٍة َأَخٌي" كال ًِلُكِّ ُأمَّ   "َو

 ، ادلاػة من اًياس  يه ةألمّ  ٔأمة : ًولك

 وكِي ًلك حِي وكصن مسة ومِلات حمسد لٓخاهلم فٕاذا خاء مِلاُتم امللسر - 

 الًخبٔدصون غيَ زمًٌا وٕان كي وال ًخلسمون ػَََ  

خَبِِدُصوَن َساػًَة"   "اَل ٌَس ْ

 اًيت يه س خون دكِلة  ةًوُست اًساػاًزمن امللسر  د هبا :امللعو  اًساػة*  

 . ٕامنا ساػة مبؼين اًزمن امللسر

 

ََّلى َوَأْظَََح فاََل َدْوٌف كال   مُكْ أَّٓييِت فََمِن اث َْ َ وَن ػََ ٌمُكْ ًَُلعُّ َّمُكْ ُرُسٌي ّمِ ا ًَبِِثٌَُ مَّ
ّ
ْم  " َّي تيَِن أَٓدَم ا  ػََهَْيِ

َزهُوَن"  َواَل مُهْ حَيْ

 .من خًسمك ومن ٔأكواممك  ًؼين :  ٕاما ًبٔثٌُمك رسي مٌمك -

و من اًلعط ٔأو اًلط مبؼين اإلددار:  ًلعون ػََمك -  ًلعون مبؼين ًخَون ُو

 . ًوُس من اًلعط اًيت مفصدُا كعة ٕامنا ًلعون مبؼين : خيربون ٔأو ًخَون ػََمك أّٓييت 

َّلَى   -  وخسعَ ومن انٍر  -خي وػال-مفن ٔأظاغِم واثلي واختش وكاًة من ػشاب هللا : فََمِن اث

 فبٔظَح معهل وكوهل واغخلادٍ :َوَأْظَََح   -

َزهُونَ فاََل َدْوٌف ػَََ   -  ْم َواَل مُهْ حَيْ  م فامي مه ًلسمون ػَََ دوف ػَهي ال:  هْيِ

 .ن ػيل ما فاُتم من حظوظ اِلهَا ووال حيزه
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ٍنَ  كال ِ وَن" " َواذلَّ اُب اًيَّاِر مُهْ ِفهيَا َذاِِلُ وْا َغهْنَا ُأْوًَِئَم َأِْصَ َخْىرَبُ تُوْا ِتبَّٓيِثيَا َواس ْ  َنشَّ

ا ؤأىىصوُااًىفار اذلٍن نشتوا بلّٓيت ونشتوا بلّٓيت  فبٔما  ومل ًؤمٌوا هبا  مبؼين: حجسُو

 …حصفؼوا وحىربوا غهنا  ٔأي واس خىربوا غهنا

 ا ظفات ٕاتَُس امليخلٍك ػرب ألحِال   ٔأًرس  ٔأن ثالحظوا ٔأًض ٔأان -

ا  يف ٔأول ُشا اًصتع من اًسورة ، ٔأهت  رٔأًت ُشٍ ألفؼال اًيت فؼَُو

 …ال ….ظفة اًىرب ُي اكهت يف ٕاتَُس فلط …نشكل ٔأًضًا تؼغ اًعفات  - 

 " من ثحؼَ مهنم ٔلمٔلن هجمن مٌمك"تي كال

 : الوذلكل ك؛ س َعريون مثهل يف اًعفة فِم ِلَيم ظفة اًىرب   

وْا َغهْنَا "   َخْىرَبُ تُوْا ِتبَّٓيِثيَا َواس ْ ٍَن َنشَّ ِ  " َواذلَّ

 مسرسة ٕاتَُس ،هفس امللصرات  هفس 

 غيسمه هفس املهنج  فِو، : اإلبء  اًىرب، واًفعي اًثاِن فاًفعي ألول :

وْا َغهْنَا "  َخْىرَبُ  لك ُشا من اإلس خىدار  ، ٕابًء وردًا وػسم اهلِاد ًِا وػسم اًؼمي هبا " َواس ْ

وَن " اُب اًيَّاِر مُهْ ِفهيَا َذاِِلُ  . ذاِلون ًؼين مانثون فهيا ٔأتسا " ُأْوًَئَِم َأِْصَ

 

َِ "ثؼايل  كال َب ِتبَّٓيثِ ِ َنِشًب َأْو َنشَّ ِن افرَْتَى ػَََل اَّللَّ  :" فََمْن َأْظمَلُ ِممَّ

 ٕامنا مؼياٍ ال ٔأحس ، ُشا اًالكم مؼياٍ مفن ٔأظمل ًُس من كدَي اًسؤال 

  -غَاذًا بهلل–ب تبّٓيثَ ٔأو نشّ  -واًؼَاذ بهلل–ٔأي : ال ٔأحس ٔأظمل ذمن افرتي ػيل هللا اًىشب  

 الٓدص  ٔأػَل منلك ُشا ًُس مؼياٍ ٔأن ٔأحسُا  ، نثريًا يف اًلصأٓن ٔأهت حصي "من ٔأظمل" - 

 ، ًوىن ثيوغت مضارهبم ومٌاجهِم ، وٕامنا مؼياُا ٔأن لك ُؤالء يف اًظمل سواء 

 ًوُس مؼياُا ٔأن ٔأحسمه فاق الٓدص ٔأو ٔأن ظَامً من هوع  ، ًوىهنم ملِم سواء يف ُشٍ املظَمَة

 .غَاذًا بهلل  -يف ُشٍ ألهواع تَـوا اًـاًة وامليهتيي  ؼِمال تي ٔأن مجَ  ، ًفوق ظَامً من هوع أٓدص
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نَ  كال  اًِْىذَاِب  " :" ُأْوًَئَِم ًَيَاًُُِْم هَِعَهُبُم ّمِ

 ٔأي : ذما نخة هلم يف اٌَوح احملفوظ ، "من اًىذاب ":حظِم ،  ًؼين"هعَهبم" -

َذا َخاَءُْتُْم ُرُسَُيَا ًََخَوفَّْوََنُْم  " -
ّ
 ورسَيا ٔأي : رسي هللا خي وػال ومه مالئىذَ " َحىتَّ ا

 ٔأًضًا ٍصسَون  مٔأي ٔأَن ، : مبٔذشوة ٔأظاًل من ألًونة ، وألًونة :تؼين اًصساٌك واملالئىة* 

 "اذلس هلل فاظص اًساموات وألرض خاػي املالئىة رساًل "نام يف ٔأول فاظص 

 فاملالئىة ٔأًضًا رسي ٔلَنم حيمَون ٔأوامص هللا خي وػال ٕايل ذَلَ  

  ُاونشكل ٔأًضًا حيمَون ٔأوامص هللا اًلسًرة ًخيفِش

 

َذا َخاَءُْتُْم ُرُسَُيَا  كال
ّ
""َحىتَّ ا ِ  ًََخَوفَّْوََنُْم كَاًُوْا َأٍَْن َما ُنيمُتْ ثَْسُغوَن ِمن ُدوِن اَّللَّ

 ؟!!غن أًِٓهتم وغن رشاكهئم ٔأٍن يه ؟ ملاذا مل ًبٔثوا إلهلاذ  يف ُشٍ اٌَحظة احلاَسة  سبًٔومه

 

ُّوْا َغيَّا"  "كَاًُوْا َضَ

 مبؼين : ؿاتوا فاًضالل ًبئت مبؼين اًـَحة ...ؿاتوا غيا ذُحوا  غيا ضَوا -

شا ًفِس ًيا كول هللا خي وػال  يف ظورة اًسجسة  -  ُو

 ذا ضََيا يف ألرض ٔأءان ًفي ذَق خسًس "إ "أٔ 

 .صي يف ألرض : ًؼين ؾحيا وصان غظامًا بًَة ال ىُ  ضََيا

 

ُْم اَكهُوْا اَكِفصٍَِن" كال   "َوَصُِِسوْا ػَََل َأهُفِسِِْم َأَنَّ

 ًىن ُشا اإلكصار الًيفؼِم ...ملاذا؟؟  ، : ٔأكصوا ػيل ٔأهفسِم ٔأَنم اكهوا اكفٍصن ٔأي
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 "حال اًـصؾصة"ٔأحسُا ُشٍ ، اًخوتة ال ثلدي يف زالزة مواظن  ٔلن -

 ٕاذا وظَت اًصوح احلَلوم وؾصؾص اإلوسان ًـَق بب اًخوتة ، 

خَ  واًثاًرٕاذا ظَؼت اًضمس من مـصهبا ،  واًثاِن  .غيس ىزول اًؼشاب ورًؤ

 ة .زالث مواظن الثلدي فهيا اًخوت فِشٍ

 

َِمُك"  كال  " اْدُذَُوْا يِف ُأَمٍم كَْس َذََْت كَْد

 يف مجٍك ٔأدم: ٔأي ، ٔأي ثلول هلم املالئىة : ادذَوا يف ٔأدم  

 من كدَمك،: مضت  كس ذَت - 

وِس يِف اًيَّاِر " 
ّ
ن اًِْجّنِ َواال  " ّمِ

 كِي ٔأَنم ماثوا ٔأًضًا نام مات ُؤالء ػيل اًضالٌك واًىفص  

ٍك من أٓدم  ، هلول ٔأن ظًصق اًِساًة هل رخاهل وذلكل ٕايل ٔأن ٍصث هللا  -ػَََ اًسالم–وكافٍك ظًو

 . ألرض ومن ػَهيا

وكوافي اًرك ٔأو اًلوافي اإلتَُس َة موحودة من ٔأول ٕاتَُس ػَََ ًؼية هللا وٕايل ٔأن ٍصث هللا  

 .ألرض ومن ػَهيا  

 تي ىىون مع املؤمٌني  -غَاذًا بهلل-فواحديا نحن ٔأن نحشر ٔأن ىىون مع ُؤالء  ٕاذاً  - 

 .ٔأُي اًخلوي واإلظالح ، اذلٍن الدوف ػَهيم وال مه حيزهون 

 

ََّؼيَْت ُأْدهَتَا ""مُلََّما  ٌة ً  َدَذََْت ُأمَّ

 ٔأدهتا اًيت س حلهتا يف اًيار ثَؼهنا ، ًؼية

 ٕاما اِلػاء بًعصد من اًصَحة ٔأو بًؼشاب اًضسًس ، اٌَؼن مبؼين : *

 .فلكمة ًؼن ثبئت مبؼين اًؼشاب اًضسًس  
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ًَؼا" اَرُنوْا ِفهيَا مَجِ َذا ادَّ
ّ
 "َحىتَّ ا

 ًسذَوَنا دفؼاً  -غَاذًا بهلل–ٔلن ٔأُي اًيار  فهيا واحمتؼوا ملِم : ٔأي ثالحلوا ارهواادّ  -

دساكعون فهيا    .ًو

 ٔأول املضِس ٌساكون واًيار ٔأتواهبا مـَلة  ٔأن نام ًخخني كل -

ا فذحت ٔأتواهبا" ختَي امليظص مه واكفون ٔأمام اًحاب ًزتاَحون واملالئىة ثسفؼِم  "حيت ٕاذا خاءُو

 . ٔأوا اًيار دفؼهتم املالئىةوثؤزمه فٕاذا فذحت الاتواب ور

 .ًا : ًؼين اِلفع ثضسة دػّ ،  ا "ون ٕايل انر هجمن دػّ "ًوم ًسغّ نام كال ثؼايل  

ََِدَي " يف سورة املاغون وذلكل - ي ًَُسعُّ اًْ ِ ٍن فََشكِلَ اذلَّ ُب ِبِِلّ ي ٍَُىِشّ ِ  "َأَرَأًَْت اذلَّ

 .فػ ًسع : ًؼين ًسفع  

 

" "ددواًل  "كَاًَْت ُأْدَصامُهْ  ددواًل  "ُلوالمُهْ

 .اًىرباء واًصؤساء  ؟ من مه ، ًلًوون ملن ؟ ٌَمخلسمني ،ومه اًسفهل وألثحاع  ٔأدصامه

 

َن اًيَّاِر" ًلًوون ْم ػََشاًب ِضْؼفًا ّمِ ُّواَن فَبُِٓتِ ُؤالء َأَضَ َُ َّيَا    "َرت

 ًؼين ما ٔأرصسوان ٕاًََ تي ٔأؾووان ، : ُؤالء اًىرباء ٔأضَوان ظًصق اًِساًة  ًلًوون

 حيت حصنيا ظًصق اًِساًة 

شا -  بئت مبؼين اًىفص ًواًضالل  -2 صس واًِساًة ،ضس اًصَّ  -1: ًسًيا ٔأن ملمة اًضالل ثبئت مبؼين  ُو

 ًبئت مبؼين : ػسم اًؼمل بًخفاظَي  واًضالل -3 

 مانيت ثؼصف ثفاظَي اًىذاب  "ووخسك ضااًل فِسي"نام يف كوهل ثؼاىل  

 فِساك ملؼصفهتا  "ما نيت ثسري ما اًىذاب وال اإلميان "  

 .ًوُس واًؼَاذ بهلل اًضالل اذلي ُو ُيا اذلي ُو ضس اًصصس واخلري 
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َن اًيَّاِر" ْم ػََشاًب ِضْؼًفا ّمِ ُّواَن فَبُِٓتِ ُؤالء َأَضَ َُ َّيَا   "كاًَْت ُأْدَصامُهْ ُلوالمُهْ َرت

ّ  ٔأي  .يوا ًيا اًضالل ػاكهبم غلاًب مضاغفًا ....ملاذا ؟ ٔلَنم ًز

 

ًِلُكٍّ ِضْؼٌف َوًَِىن الَّ ثَْؼََُموَن"  "كَاَل 

 .: لك واحس مٌمك س َىون ػَََ اًؼشاب مضاغف ًوىٌمك جتَِون ذكل وال ثسرهوهَ  ٔأي

 

 ومه اًسفٍك وألثحاع  "ُلْدَصامُهْ "ومه اًسادٍ واًىرباء " كاًَْت ُأوالمُهْ " 

يَا ِمن فَْضٍي  " َْ َ  " فََما اَكَن ًمَُكْ ػََ

 ًؼين ما اذلي ثخفضَون تَ ػََيا حيت ال ًضاغف ًمك اًؼشاب ؟  

 . مبا هسخمت من ألغامل وال ػشر ًمك يف اثحاع اًحاظي فاًؼربة

  

ُحوَن "  " فَُشوكُوْا اًَْؼَشاَب ِتَما ُنيمُتْ حَْىس ِ

  -غَاذًا بهلل-فشوكوا ٔأَيا ألثحاع اًؼشاب مثَام ذكٌاٍ ثسخة ما نيمت حىس حوهَ من اًىفص واملؼايص 

 

تُوْا ِتبَّٓيثِيَا َوا ٍَن َنشَّ ِ نَّ اذلَّ
ّ
وْا َغهْنَا ""ا َخْىرَبُ  الّٓيت اًواحضة  س ْ

وْا َغهْنَا "  - َخْىرَبُ ِا واًؼمي هبا ،" َواس ْ  ٔأي : ٔأتوا وحصفؼوا غن كدًو

  ثَُفذَُّح ًَُِْم َأتَْواُب "" اَل  

 وذكل ٔأهَ ٕاذا ٔأدصحت اًصسي ٔأرواهحم ، ُشٍ ٔأول غلوتة

ا يف نفن ٔأًضًا مٌنت    ونام ثؼَمون يف احلسًر "يف ٔأهنت رحي من رحي اِلهَا وضؼُو

   -وذكل من هدهنا-مث ظؼسوا تَ ٕايل اًسامء ال ثفذح هل ألتواب  

 . -خي وػال-غَاذًا بهلل صيمث ثعصح ُشٍ ألتواب يف وخَ ظاحهبا مصة ٔأد
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شا -  فَِ دًَي : ٔأن ٔأُي اإلميان اذلٍن اثلوا ؤأظَحوا ثفذح هلم ٔأتواب اًسامء ُو

 "ثفذح ًِا مث جسبٔل لك ٔأُي سامء ملن ُشٍ اًصوح اًعَحة "نام يف احلسًر   

 " َواَل ًَْسُذَُوَن اًَْجيََّة "كال :   -

 ٔأتسي ، فٕان اًاكفص اذلي مات ػيل نفٍص ُشا اًيفي ٌلدول هفيٌ  اجلية  : الًسذَون

 ؛ُذَُوَن اًَْجيََّة " ٔأّي ددول " َواَل ًَسْ  ٕاذاً ،ية ٔأتسًا ال اتخساًء وال أٓدصًا الًسذي اجل  

 ة ٔلن فَِ ىىصة مس خىٌّ  ٔأن اًفؼي املضارع ًفِس اًؼموم ٔلن ُيانػ كاػسة غيس ألظًوَني ثلول : -

 اًزمن  واملعسر ُشا ىىصةاًفؼي ًخىون من معسر وزمن فاحلسث ُو ف

 . ػَهيمفبٔي هوع من ٔأهواع اِلدول ُو حمصم  ، ددول ٔأي ال ًسذَون اجلية ٔأيّ  

 

ََاِط " ََِج اًَْجَمُي يِف مَسِّ اًِْر َ  " َحىتَّ ً

 مس اخلَاط ٔأي : زلة اإلجصة ، ًلول : ًو دذي ادلي يف مس اخلَاط يف زلة اإلجصة*  

و ددوهلم اجلية   شا مثي ًرضب إلس خحاٌك ٔأن حيسث ذكل فاملُؼَق ػَََ ُو س َسذَون اجلية ُو

 …ضاً مس خحَي   ونشكل ٔأًضًا اذلي ػَُق ػَََ اِلدول مس خحَي ٔأً

 

ََاِط "  -  ََِج اًُجّمُي يِف مَسِّ اًِْر َ ياك كصاءة صاذة الجن حمَعن ًلول "َحىتَّ ً  ُو

و ا، واجلُّمي ُو : كَس اًسفِية   .حلحي اًثزني اذلي يف اًسفِية فِو كس ًسذي ُو

 .ًرط ُو ادلي الس خحاٌك ددوهل ألتَؽ يف ا ًوىن

 

 " َوَنَشكِلَ جَنْزِي اًُْمْجصِِمنَي "

 ؛مفن نشب بلّٓيت واس خىرب غهنا ُشا وظفَ  ٔأهَ جمصم  
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 فاندسة امثًا فُسمي جمصماً  ، ٔلن ملمة ٔأحصم مبؼين : اندسة حصحاً  - 

شا اإلحصام الٔنرب    -غَاذًا بهلل–ٔلهَ ًوخس ٕاحصام ٔأظـص ًوىن ُشا اإلحصام الٔنرب  ،ُو

 .فٕاذًا اجملصم ُو من نشب بلّٓيت اًواحضات وحىرب غن الاهلِاد ًِا * 

 

َ "  كال ن هَجَمنَّ  ٔأي ًِؤالء املىشتني املخىرٍبن " ًَُِم ّمِ

  ِمَِاٌد ""  

 ففصاصَ ٍىون انرًا غَاذًا بهلل ، ، ًفرتصوَناش اًيت صُ املِاد مبؼين : اًفُ  * 

 " َوِمن فَْوِكِِْم ؾََواٍش "

 اًـواش مبؼين : ألؾعَة ، ٕاذًا فاًفصاش من َتخَ انر ومن فوكَ انر * 

هتْم ُظََي  "   نام كال ثؼايل "ًُِْم ِمْن فَْوكِْم ُظََي ِمْن اًيَّار َوِمْن ََتْ

  -غَاذًا بهلل–من فوكِم ومن َتهتم ملِا انر يف انر  

ًِِمنَي " املخجاوزٍن حلسود هللا يف نفصمه وحىشٍهبم  ومثي  ا ُشا اجلزاء كال : "وَنَشكِلَ جَنْزِي اًظَّ

  -غَاذا بهلل–واس خىدارمه 

ا تؼَس ؛  كِي َسَت هبشا اإلمس وهجمن*   .ٔلَنا ثسل ػيل اًحؼس كؼُص

 

ًَِحاِت " كال ا َُوْا اًعَّ ٍَن أَٓمٌُوْا َومَعِ ِ   "واذلَّ

 مبٓل املىشتني ذهص مبٓل اًعاحلني وذلًىػ اًلصأٓن مثاِن ذهص ملا -

 :  -ام كَت يف تساًة اًخفسرين- َٔله ، هَ ٕاذا ذهص مبٓل ُؤالء ذهص مبٓل ُؤالءلٔ  

 ٔأن اًلصأٓن ملَ حسًر غن اًخوحِس فِشهص كل مبٓل املىشتني بٔلمص واٍهنيي اًصافضني املس خىرٍبن 

 .غن اًخوحِس ومبٓل ٔأًضًا ؿريمه من املؤمٌني 
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الَّ ُوْسَؼَِا  " كال
ّ
ُف هَْفًسا ا  " اَل ىلَُكِّ

 .ًؼين : ال ٍلكفم هللا فوق ما جس خعَؼَ   

 ُي ُشا ثُسري ٔأم جضسًس...؟ "ال ٍلكف هللا هفسًا ٕاال وسؼِا "  ةنيت ٔأسبٔل اإلدو  ودامئاً 

 جضسًس وثُسري يف هفس اًوكت جضسًس من وخَ وجضسًس من وخَ أٓدص  يهاجلواب :  - 

 .اًخُسري : فِو يف اجلزء اذلي ال جس خعَؼَ فٕاذا جعزت فَِ ٌِس ػََم  ٔأما

 .اًدضسًس : يف ٔأهَ ًَزمم ٔأن ثفؼي ما يف اس خعاغخم ال ثرتك صُئًا ذما جس خعَؼَ  ٔأما

اُب اًَْجيَِّة مُهْ فِ كال  وذلًىػ وَن "" ُأْوًَِئَم َأِْصَ  .ٔأي : ما نثني فهيا ٔأتسًا  هيَا َذاِِلُ

 

ْن ِؿّيٍ  " مث كال  " َوىََزْغيَا َما يِف ُظُسوِرمِه ّمِ

 ىزع مايف ظسورمه وكَوهبم من تـضاء وحلس  -خي وػال-ٔأي من متام هؼي ٔأُي اجلية ٔأن هللا

يا  كس ٌسبٔل سائي : ٔأمن ٔأُي اجلية ويف كَوهبم تـضاء وحلس ؟!  ُو

 ِصَح ًسذي اجلية اًحؼغ ويف كَوهبم تـضاء وحلس ػيل اًحؼغ اًلٓدص  هلول 

 زنع ، مفاذا ًفؼي هبشٍ اًحـضاء ؟ ثُ 

 

 جتس فهيا ظؼوتة ، ، خبٔمي ملمة ىزغيا ث  غيسما وذلكل - 

َلي اًيار ؤأهت ثيفخ فهيا  ةال جتؼي اًض َعان ًحشر اًحشر  ، و ُشٍ ألص َاء من الٓن فبٔزل   ًو

لول كل ٕادوثم ٔأو ٔأظسكائم ال َيمتون كل ٔأؤأهم ال  كمية كل   -   فلس ًبٔثَم ًو

 ،،  ٍىرب ألمص يف ظسركؤأهت ثعسكَ ٕايل ٔأن ... ومه ًَخفذون ٔلهفسِم ومه نشا 

 ةوثسذَون اجلية يف اٍهناً عاحلاتٔأهت ثؼمي اًعاحلات ومه ًؼمَون اًيف احللِلة و -

 "وىزغيا ما يف ظسورمه من ؿي " 
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 زنع مٌمفٕاّيك ٔأن ثرتك ٌَـي موضؼًا حيت ال ًُ  

 فذرَي  ٕان ُشا اًلَة اًسَي اتخساًء ُو ٔأويل اًلَوب  

 -وسبٔل هللا ٔأن ٌسمل كَوتيا ؤأن ال جيؼي يف كَوتيا ؿاًل ٌَّلٍن أٓمٌوا–

 

ُم اَلَْنَاُر ":  كال هِتِ   " جَتْصِي ِمن ََتْ

 اًؼظمية ،َنار من َتت ٔأجشار اجلية جتصي ُشٍ الٔ  ٔأي :

 

ًََِِشا  " َسااَن  َُ ي  ِ ِ اذلَّ  " َوكَاًُوْا اًَْحْمُس َّلِلَّ

سامه ًِشا ألمص    -خي وػال-تيؼمة هللا  ًؼرتفون  ٔأن هللا ُو اذلي وفلِم ُو

 .ٔأواًل يف اِلهَا : ٕايل اًؼمل اًيافع واًؼمي اًعاحل  ُسامه

سامه  ي اجلية ًؼصف مزنهل يف اجليةيف الٓدصة : ٕايل مٌازهلم يف اجليات  ، فاًواحس من ٔأُ ُو

شا هوع ُساًة، ٔأنرث من مؼصفذَ مبزنهل اذلي اكن يف اِلهَا    ٔأسبٔل هللا ٔأن ىىون من ٔأَُِا  - ُو

 ػيل ظفاثَ اًالزمة واملخؼسًة  -خي وػال–واذلس : اًثياء ػيل هللا *  

 .ًيا ورَحيا   وؾفص ٔأهَ ٔأدذَيا اجلية واًيت مهنا

 

َسااَن "  "   َُ هَنْخَِسَي ًَْوال َأْن  ٍِ  َوَما ُنيَّا 

  -ريض هللا غهنم–اكن اًييب )ظيل هللا ػَََ وسمل( ٍصجتز مع اًعحاتة  وذلكل

لول ومه ٍصجتزون يف حفص اخليسق   :، ًو
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 وال ثعسكٌا وال ظََيا::  ًوال هللا ما اُخسًيا وهللا

 الكِياوزخت ألكسام ٕان ::  فبٔىًزن سىِية ػََيا 

 ٔأرادوا تيا فذية ٔأتٌُا وٕان:: أليل كس تـو ػََيا  ٕان

صفع ىصرُا  -ظيل هللا ػَََ وسمل–ظوثَ  ٍو ِا ٍو لًو  . ظَل هللا ػَََ وسمل –يف "ٔأتٌُا" ًو

 

شٍ اً  ، -خي وػال–اًِساًة واًخوفِق من هللا  فٕاذاً  -  ، ِساًة ًؼعاتة احلق و خلاظة اًياسُو

ساًة ٔأدط مهنا ويه ٌَصسي وألهخِاء، ُشٍ اًِساًة جضمي املؤمٌني   ، ُو

 ٔأما اًِساًة اًؼامة مبؼين ٕابهة اًعًصق وٕاًضاح احلجة فِشٍ ُساًة ٌَجمَع ... 

خََححُّوا اًَْؼَمى ػَََل اًَُِْسى "نام يف كوهل ثؼايل   ا زَُموُد فَََِسًْيَامُهْ فَاس ْ   " َوَأمَّ

 دٌَيامه ؤأتيا هلم اًعًصق  ُسًيامه مبؼين : 

 

"مث كال  ِّيَا ِبًَْحّقِ  " ًَلَْس َخاَءْت ُرُسُي َرت

 ًصة فَِ واًعسق يف اًوػس واًوغَس م : اذلي ال ٔأي

 

ا" َُ  " َوهُوُدوْا َأن ثَِمُْكُ اًَْجيَُّة ُأوِرزُْخُمو

 ٔأي ٔأورثمك هللا ٕاّيُا ، 

 

 "ِتَما ُنيمُتْ ثَْؼَمَُوَن " 

 .نيمت ثؼمَون  سخة ما: ث وانخة غيسُا بب اًس حخِة ٔأي ضع ػيل اًحاء ػالمة  
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 ُي ددول اجلية جصَحة هللا ٔأم بٔلغامل ؟: ٔأسبٔل  وذلكل -

ا مبا نيمت ثؼمَون "ُيا ثلول  الًٓة  "ثَمك اجلية ٔأورثمتُو

 " ًن ًسذي ٔأحس مٌمك اجلية تؼمهل ًوىن تفضي هللا ورَحخَ " ويف احلسًر  

 فاِلدول بًفضي واًصَحة ٔأم بًؼمي ؟ ٕاذاً 

 اًحاء يف الًٓة : ٌَسخة اجلواب :  

 ،ٔأي : ثسخة ألغامل ًسذي اإلوسان تؼس رَحة هللا هل ومـفصثَ هل اجلية 

 .يه ألغامل فال تس من اإلزيني  ؤأس يان املفذاحاملـفصة غحارة غن مفذاح  فكٔن

 بء امللاتٍكجسمي  يف احلسًر "ًن ًسذي ٔأحس  اجلية تؼمهل "امليفِة  واًحاء - 

 .، ال فاجلية ًُست ملاتٍك ٌَؼمي  يةًسذي اجل ؼمي ًٔأي يف ملاتٍك ا 

 

 ُشٍ يف ملاتي ثكل ؟ ، ٔكن ثلول اصرًتت ُشٍ هبشٍ  - 

 ؤأًضًا ًن ثسذي اجلية ٕاال جصَحة هللا ، ال وٕامنا اًؼمي سخة ِلدول اجلية 

 . امليفِة يف احلسًر ، فداء امللاتٍك يهػيل هجة امللاتٍك  ةحيت وٕان ٔأثُت هبشا اًسخ

 .ثؼايل ٔأػمل  وهللا

 

 

 ،، كويل ُشا ؤأس خـفص هللا يل ًومك ٔأكول

 اٌَِم وحبمسك ٔأصِس ٔأن ال ٕاهل ٕاال أٔهت ٔأس خـفصك ؤأثوب ٕاًَم س ححاهم

 


